
 

 

 

 

 

 

 ثغُ هللا اٌشحّبْ اٌشحيُ ٚصٍي هللا عٍي عيذٔب ِحّذ

يّٗ ٚأِزٗ ٚعٍُ ٚثعذ فٙزٖ ٔجزح ٚعٍي آٌٗ ٚصحجٗ ٚ خذ 

اٌزالٚح ٚويفيب رٙبثيٓ  آداةيغيشح أٚ دعذ فيٙب جٍّخ ِٓ 

اٌّصحف ٚلجً ِب يفزح ِٚب يخززُ ثٗ ِٚب يمبي عٕذ ٔشش 

ِأثٛسح يُمشأ عٕذ اٌخزُ ٌٍّيذ اٌزالٚح ٚثعط أدعيخ 

ٚغيشٖ، ُٚعِّٕيَِّخ اٌغجٛد ٌمبسئ ِٚغزّع، ِٚب يمبي في 

ِٛظع وً عجذح، ٌيٕفع هللا ثٙب جّيع اٌّغٍّيٓ 

ٚاٌّغٍّبد في ِشبسق األسض ِٚغبسثٙب، فألٛي ثعْٛ 

 .هللا ٚحغٓ رٛفيمٗ

أْ يجزذأ يَٛ األحذ ِٓ عٛسح  ِّٚب يغزحت ٌمبسئ اٌمشآْ

ش اٌزٛثخ اٌجمشح إٌي آخش إٌغبء ثُ ِٓ أٚي اٌّبئذح إٌي آخ

ثُ ِٓ أٚي يٛٔظ إٌي آخش إٌحً ثُ ِٓ أٚي اإلعشاء إٌي 

آخش اٌفشلبْ ثُ ِٓ أٚي اٌشعشاء إٌي آخش يظ ثُ ِٓ أٚي 

د إٌي آخش اٌحجشاد ثُ ِٓ أٚي اٌّجيذ إٌي آخش بفباٌص

 ة باٌىز

ٚيغٓ اٌغجٛد ٌمبسئ ِٚغزّع عجذح ٚاحذح ثال رىجيش 

 عالَ ٚا إحشاَ ثً يىجش إرا ٘ٛي ٌٗ ٚإرا أسرفع ِٕٗ ثال

ٚيىشٖ رشوٙب  ٚااصفشاسجٍٛط ٚيىشٖ عٕذ اإلعفبس 

ٌّحصً ششٚغ اٌصالح ٚلذ جٛاص ٚإْ ٌُ يىٓ اٌمبسئ 
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وبْ اٌٛلذ ٌيظ ٚلذ جٛاص رشن  ِحصً اٌششٚغ أٚ

يخ ٚيٕضي ٌٙب اٌشاوت إا إرا وبْ ِغبفشا فيغجذ ٘ب اآل

صٛة عفشٖ إيّبء ٚرّٕع عٕذ خطجخ اٌجّعخ ٚعٕذ غٍٛع 

 ٙب اٌشّظ ٚعٕذ غشٚث

عتتجذح فغتتجذ أْ يتتذعٛ ثّتتب  آيتتخلتتشأ ٚيغتتزحت ٌّتتٓ       

عتتت رٍتته اٌغتتجذح فتتجْ لتتشأ عتتجذح األعتتشا  عٕتتذ لٌٛتتٗ يٕب

ٚيغتتجحٛٔٗ ٌٚتتٗ يغتتجذْٚ لتتبي عتتجذد ثٛجتتٗ رٌيتتً، ٌتتشة 

جٍيً، عجذد ثٛجٙي اٌفبٔي، ٌشثي اٌجبلي، عتجذد ٌٍتزي 

خٍمٕي ٚصٛسٔي ٚشك عّعي ٚثصش ي، ٚإْ لشأ عتجذح 

لتتبي ا إٌتتٗ إا  ٚاآلصتتبيبٌعتتذٚ اٌشعتتذ عٕتتذ لٌٛتتٗ ٚبٍٍٙتتُ ث

أٔتتذ عتتجحٕه ٚثحّتتذٖ سة عٍّتتذ عتتٛءا ٚبٍّتتذ ٔفغتتي 

فزت عٍي إٔه أٔذ اٌزٛاة اٌشحيُ ا إٌتٗ إا أٔتذ عتجحبٔه 

ٌي  إٔه  فب غفشٚثحّذن سة عٍّذ عٛءا ٚبٍّذ ٔفغي 

أٔذ اٌغفٛس اٌشحيُ ا إٌتٗ إا أٔتذ عتجحبٔه ٚثحّتذن سة 

سحتتُ عٍّتتذ عتتٛءا ٚبٍّتتذ ٔفغتتي فتتبسحّٕي إٔتته أٔتتذ أ

ٚإْ لتتشأ عتتجذح إٌحتتً عٕتتذ لٌٛتتٗ ٚيفعٍتتْٛ ِتتب  ،اٌتتشاحّيٓ

يتترِشْٚ لتتبي اٌٍٙتتُ إٔتته رعٍتتُ عتتشي ٚعتتال ٔيزتتي فبلجتتً 

ِعزسري ٚرعٍُ حبجزي فأعطٕي عرٌي ٚرعٍُ ِب في ٔفغتي 

فتتبغفش ٌتتي رٔتتٛثي ٚإْ لتتشأ عتتجذد اإلعتتشاء عٕتتذ لٌٛتتٗ 

عيٓ بشتٕي ِتٓ اٌجتبويٓ اٌخٚيضيذُ٘ خشٛعب لبي اٌٍُٙ اجعٍ

عٕذ لٌٛٗ ختشٚا عتجذا ٚثىيتب لتبي ذح ِشيُ عج ٌه ٚإْ لشأ

اٌغتتتبجذيٓ ٌتتته اجعٍٕتتتي ِتتتٓ عجتتتبدن اٌّتتتٕعُ عٍتتتيُٙ اٌٍٙتتتُ 

يبره ٚإْ لشأ عجذح اٌحج عٕذ لٌٛتٗ إْ اٌجبويٓ عجذ رالٚح آ

هللا يفعً ِب يشبء لتبي سثٕتب بٍّٕتب أٔفغتٕب ٚإْ ٌتُ رغفتش ٌٕتب 

عتتشيٓ عتتجحبٔه اٌٍٙتتُ ٚثحّتتذن بٚرشحّٕتتب ٌٕىتتٛٔٓ ِتتٓ اٌخ



ٌي جتذن ا إٌتٗ إا أٔتذ بٍّتذ ٔفغتي ٚرجشن اعتّه ٚرعتب

فب غفتش ٌتي فجٔتٗ ا يغفتش اٌتزٔٛة إا أٔتذ ٚإْ لتشأ عتجذح 

اٌفشلبْ عٕذ لٌٛٗ ٚصادُ٘ ٔفٛسا لبي اٌٍُٙ ٌه عتجذح عتٛاد 

ٚثه آِٓ فراد اٌٍُٙ اسصلٕي عٍّب يٕفعٕتي ٚعّتال يشفعٕتي 

ٚإْ لتشأ عتتجذح إٌّتً عٕتتذ لٌٛتٗ سة اٌعتتشػ اٌع تيُ لتتبي 

ٛسٖ ٚشتتك عتتّعٗ ٚثصتتشٖ عتتجذ ٚجٙتتي ٌٍتتزي خٍمتتٗ ٚصتت

ثحٌٛتتٗ ٚلٛرتتٗ فزجتتشن هللا أحغتتٓ اٌختتبٌميٓ ٚإْ لتتشأ عتتجذح 

أٌُ، اٌغجذح عٕذ لٌٛٗ ُٚ٘ ا يغزىجشْٚ لبي اٌٍُٙ اجعٍٕي 

ِتتٓ اٌغتتبجذيٓ ٌٛجٙتته اٌّغتتجحيٓ ثحّتتذن ٚأعتتٛر ثتته  أْ 

أوتتتتتتتْٛ ِتتتتتتتٓ اٌّغتتتتتتتزىجشيٓ عتتتتتتتٓ أِتتتتتتتشن ٚإْ لتتتتتتتشأ 

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجذح

 

  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً

ص عٕتتذ لٌٛتتٗ ٚأٔتتبة لتتبي اٌٍٙتتُ أجعٍٕتتب ٌتتي عٕتتذن رختتشا  

ٚظتع عٕتي ثٙتب ٚصسا ٚرمجٍٙتب ِٕتي ٚأع ُ ٌتي ثٙتب أجتشا 

وّتتب رمجٍزٙتتب ِتتٓ عجتتذن عتتيذٔب داٚٚد عٍيتتٗ ٚعٍتتي جّيتتع 

عتتتجذح  ٚإْ لتتتشأ  ،األٔجيتتتبء ٚاٌّشعتتتٍيٓ اٌصتتتالح ٚاٌغتتتالَ

 اٌزفصيً عٕذ لٌٛٗ رعجذْٚ لتبي عتجذد و ٚحتذٖ ا ٌغيتشٖ

اٌٍُٙ اغفش ٌي ثٙب وً رٔت ٚحػ عٕي ثٙب وً ٚصس ٚيغش 

ٚاسفتتع ٌتتي ثٙتتب وتتً روتتش ٚدسجتتخ فتتي  ٌتتي ثٙتتب وتتً ِطٍتتت

 آِيٓ، ٛس اٌذاسيٓ خي

 عجحبْ ِٓ ا يٕبَ ٚا يغٙٛا

عتتجذ سعتتٛي هللا صتتٍي هللا عٍيتتٗ ٚعتتٍُ فجعتتً يمتتٛي فتتي 

 عجٛدٖ يب سحّبْ

 ٚرٗٚوبْ ثععُٙ يمٛي لجً رال



ٔتتٛسا ٌجصتتشي ٚشتتفبء اٌٍٙتتُ ع تتُ سغجزتتي فيتتٗ ٚاجعٍتتٗ 

ٌصذسي ٚر٘بثب ٌّٙي ٚحضٔي اٌٍُٙ صيٓ ثٗ ٌغبٔي ٚجًّ 

ٕتي حتك ثٗ ٚجٙي ٚلٛ ثٗ جغذي ٚثمتً ثتٗ ِيضأتي ٚاسصل

ٔتبء اٌٍيتً ٚأغتشا  إٌٙتبس رال ٚرتٗ ٚلتٛٔي عٍتي غبعزته آ

ٚآٌتٗ ٚصتتحجٗ ٚاحشتشٔي ِتتع إٌجتي صتتٍي هللا عٍيتٗ ٚعتتٍُ 

 ، األخيبس

 ٔشش اٌّصحفٚوبْ ثععُٙ يمٛي عٕذ 

ي أشتتٙذ أْ ٘تتزا وزبثتته إٌّتتضي ِتتٓ عٕتتذن عٍتتي اٌٍٙتتُ إٔتت

سعتتٌٛه ِحّتتذ ثتتٓ عجتتذ هللا، ٚوالِتته إٌتتبغك عٍتتي ٌغتتبْ 

٘بديب ِٕه إٌي خٍمه ٚحجال ِزصال فيّتب ثيٕته ٔجيه جعٍزٗ 

ٚثيٓ عجبدن اٌٍُٙ إٔي ٔششد وزبثته فبجعتً اٌٍٙتُ ٔ تشي 

فيٗ عجبدح ٚلشاءري فيٗ فىشا ٚفىشي فيٗ اعزجبسا ٚاجعٍٕي 

ٛاع تته فيتتٗ ٚاجزٕتتت ِعتتب صتتيزه ٚا ِّتتٓ ارعتتي ثجيتتبْ ِ

رطجتتع عٕتتذ لشاءرتتي عٍتتي عتتّعي ٚا رجعتتً عٍتتي ثصتتشي 

ا رذثش فيٙب ثً اجعٍٕي  لشاءري غشٛح ٚا رجعً لشاءري 

خز ثششائع ديٕه ٚا رجعً ٔ تشي أرذثش آيبره ٚأحىبِه آ

 فيٗ غفٍخ ٚا لشاءري ٘زسا إٔه أٔذ اٌشءٚ  اٌشحيُ

اٌشحيُ اٌحّتذ و سة دعبء خزُ اٌمشءاْ ثغُ هللا اٌشحّبْ 

اٌعبٌّيٓ اٌشحّبْ اٌشحيُ ٍِه يَٛ اٌزيٓ إيبن ٔعجتذ ٚإيتبن 

ٔغتتزعيٓ ا٘تتذٔب اٌصتتشاغ اٌّغتتزميُ صتتشاغ اٌتتزيٓ أٔعّتتذ 

عٍيُٙ غيش اٌّغعٛة عٍيُٙ ٚا اٌعتبٌيٓ آِتيٓ، ثغتُ هللا 

اٌشحّبْ اٌشحيُ أٌُ،راٌه اٌىزت ا سيت فيٗ ٘ذي ٌٍّزمتيٓ 

ٛح ِّٚتتب صسلتتُٕٙ اٌتتزيٓ يرِٕتتْٛ ثبٌغيتتت ٚيميّتتْٛ اٌصتتٍ

ثّب أٔضي إٌيه ِٚتب أٔتضي ِتٓ لجٍته يٕفمْٛ ٚاٌزيٓ يرِْٕٛ 

يٛلْٕٛ أٌٚئه عٍتي ٘تذي ِتٓ سثٙتُ ٚأٌٚئته ٚثباخشح ُ٘ 



٘تتُ اٌّفٍحتتْٛ صتتذق هللا اٌع تتيُ ٚثٍتتم سعتتٌٛٗ اٌّصتتطفي 

اٌىتتتشيُ ٚٔحتتتٓ عٍتتتي راٌتتته ِتتتٓ اٌشتتتٙذيٓ اٌٍٙتتتُ اسحّٕتتتب 

ِٕتٗ  ثبٌمشءاْ ٚاجعٍٗ ٌٕب إِبِب ٚٔٛسا ٚسحّخ اٌٍُٙ روشٔتب

 ٚاسصلٕتتب رالٚرتٗ آٔتبء اٌٍيتتً ٚٚعٍّٕتتب ِٕتٗ جٍٕٙتب  ٕبٔغتي ِتب

أغشا  إٌٙبس ٚاجعٍٗ ٌٕب حجخ يب سة اٌعبٌّيٓ اٌٍُٙ رمجً 

ِٕتتب إٔتته أٔتتذ اٌغتتّيع اٌعٍتتيُ ٚاغفتتش ٌٕتتب إٔتته أٔتتذ اٌغفتتٛس 

اٌشحيُ اٌٍُٙ ثٍم ثٛاة ِتب لتشأ ٔتبٖ ٚثشوتخ ِتب رٍٛٔتبٖ ٘ذيتخ 

هللا عٍيتتٗ صتتٍي  ٚاصتتٍخ إٌتتي سٚي ٔجيٕتتب ٚشتتفيعٕب ِحّتتذ 

ٚعتتتٍُ ٚإٌتتتي أسٚاي آٌتتتٗ اٌطيجتتتيٓ اٌطتتتب٘شيٓ ٚأصتتتحبثٗ 

سظتتٛاْ هللا رعتتبٌي عٍتتيُٙ أجّعتتيٓ ٚ إٌتتي أسٚاي جّيتتع 

األٔجيتتبء ٚاٌّشعتتٍيٓ صتتٍٛاد هللا ٚعتتالِٗ عٍتتيُٙ أجّعتتيٓ 

 ٚإٌي أسٚاي اٌعٍّتبء اٌعتبٍِيٓ ِٚشتبئخٕب فتي اٌتذيٓ سحّتخ

ثبئٕتتب ٚأِٙبرٕتتب ٚإخٛإٔتتب هللا عٍتتيُٙ أجّعتتيٓ ٚإٌتتي أسٚاي آ

ٚجّيع رعٍمبرٕب ٚإٌي أسٚاي صبحت اٌخيتشاد ٚاٌحغتٕبد 

ٚإٌتتتتي أسٚاي جّيتتتتع اٌّتتتترِٕيٓ ِٚرِٕتتتتبد ٚاٌّغتتتتٍّيٓ 

ٚاٌّغتتتٍّبد ثشحّزتتته يتتتب أسحتتتُ اٌتتتشاحّيٓ اٌٍٙتتتُ أصتتتش 

عتتتتٍطبٕٔب عتتتتٍطبْ اٌّغتتتتٍّيٓ ٚأصتتتتش عٍّتتتتبءٖ ٚٚصساءٖ 

ٚعغبوشٖ إٌي يَٛ اٌذيٓ ٚاوزت اٌصحخ ٚاٌغتالِخ ٚاٌعفتٛ 

ح ٚاٌّشظتتتتي اضٚاٌغتتتتٌعبفيتتتتخ عٍيٕتتتتب ٚعٍتتتتي اٌحجتتتتب  ٚا

ٚاٌّغتتبفشيٓ ٚاٌّميّتتيٓ ٚاٌحبظتتشيٓ ٚاٌغتتبئجيٓ فتتي ثتتشن 

ٚثحشن ِٓ أِخ عيذٔب ِحّذ صٍي هللا عٍيٗ ٚعٍُ أجّعيٓ 

عتتتتجحبْ سثتتتته سة اٌعتتتتضح عّتتتتب يصتتتتفْٛ ٚعتتتتالَ عٍتتتتي 

اٌّشعٍيٓ ٚاٌحّذ و سة اٌعبٌّيٓ اٌٍُٙ أصش ٚا رٕصتش 

حتتذا عٍيٕتتب ٚأوشِٕتتب ٚا رٕٙتتب أحتتذا عٍيٕتتب ٚأعٕتتب ٚا رعتتٓ أ

ٚصدٔتتب ٚا رٕمصتتٕب ٚأعطٕتتب ٚا رحشِٕتتب ٚآثشٔتتب ٚا رتتٛثش 



أحذا عٍيٕب ٚا رشّذ ثٕب األعذاء ٚا رغٍػ عٍيٕب أحذا ِٓ 

خٍمتته اٌٍٙتتُ اغفتتش ٌٕتتب جّيتتع رٔٛثٕتتب ٚاعتتزش جّيتتع عيٛثٕتتب 

ٚاشتف جّيتتع ِشظتبٔب ٚاحتتُ جّيتع ِٛربٔتتب ٚالتط جّيتتع 

ثتتتذي جّيتتتع عتتتيئبرٕب حٛائجٕتتتب ٚاوفتتتش جّيتتتع خطيئبرٕتتتب ٚ

حغٕبد عٕذن في اٌذاسيٓ اٌٍُٙ أسصلٕب صتحخ فتي اٌزمتٜٛ 

ٚغتتٛي عّتتش فتتي حغتتٓ عّتتً ٚعتتعخ سصق ٚصتتحخ ثتتذْ 

ٚحغٓ خبرّخ ٚععبدح اٌتذاسيٓ ِتع وفبيتخ ّ٘يّٙتب ٚدختٛي 

 اٌجٕخ ثغيش حغبة ٘زا اٌذعبء ِشجٛ اإلجبثخ

وٍٙتب ِتب عٍّتذ ِٕٙتب ِٚتب ٌتُ أعٍتُ  اٌٍُٙ و ثجّيع ِحبِذٖ

ّتتٗ وٍٙتتب ِتتب عٍّتتذ ِٕٙتتب ِٚتتب ٌتتُ أعٍتتُ عتتذد عٍتتي جّيتتع ٔع

خٍمٗ وٍُٙ ِب عٍّتذ ِتُٕٙ ِٚتب ٌتُ أعٍتُ حّتذا وييتشا غيجتب 

ِجبسوتتب فيتتٗ حّتتذا يتتٛافي ٔعّتتٗ ٚيىتتبفي ِضيتتذٖ اٌٍٙتتُ صتتً 

اٌزحّيتذ عٍي عيذٔب ِحّذ ٚعٍي آي عيذٔب ِحّذ ٚعٍُ ٘زا 

 يىبفئ جّيع ٔعُ هللا عٍي عجبدح 

ب ٚعٍتي آي اٌٍُٙ يب سة ِحّذ ٚآي ِحّذ صتً عٍتي عتيذٔ

ِحّذ ٚأعػ ِحّذ صٍي هللا عٍيٗ ٚعتٍُ  اٌذسجتخ اٌشفيعتخ 

ِحّتتذ ٚآي ِحّتتذ أجتتشا  اٌٍٙتتُ يتتب سة ٚاٌٛعتتيٍخ فتتي اٌجٕتتخ

ِحّذا صٍي هللا عٍيٗ ٚعٍُ  ِب ٘ٛ أٍ٘تٗ ٘تذٖ اٌصتالح ِتٓ 

 لبٌٙب ِشح أرعت عجعيٓ وبرجب أٌف صجبي

 دعبء يمشأ خزُ اٌمشءاْ ٌٍّيذ

ي عٍي ٔجيه اٌّصطفي ثغُ هللا اٌشحّبْ اٌشحيُ اٌٍُٙ صٍ

ٚسعٌٛه اٌّشرعتي ٌٚٚيته اٌّجزجتي ٚأِيٕته عٍتي ٚحتي 

اٌغتتّبء ٚأحيٕتتب عٍتتي عتتٕزٗ ٚأِزٕتتب عٍتتي ٍِزتتٗ ٚاجعٍٕتتب ِتتٓ 

أً٘ شفبعزٗ ٚاحشتشٔب فتي صِشرتٗ ٚاعتمٕب ِتٓ حٛظتٗ يتب 

أسحُ اٌشاحّيٓ يب سة اٌعٍّيٓ اٌٍُٙ اجعتً ثتٛاة لشاءرٕتب 



ْ فتتي ٘تتزٖ ٌّتتٓ جعٍزتتٗ عتتججب اجزّبعٕتتب ٘تتزا ٚآرتتٗ ثتتبٌمشءا

لجشٖ اٌغعخ اٌٛاععخ ٚاٌحجخ اٌجبٌغخ ٚاٌمتٖٛ اٌيبثتذ ٚإٌتٛس 

اٌّغتتزجيٓ فتتي اٌٍحتتذ اٌّ ٍتتُ ٚجتتب  األسض عتتٓ جٕجيتتٗ 

ٚاسحّٗ ٚاغفش ٌٗ ٌٚٛاٌذيٗ يب را اٌجًٍ ٚااوتشاَ يتب أسحتُ 

اٌتتشاحّيٓ يتتب سة اٌعٍّتتيٓ اٌٍٙتتُ آرتتٗ ثتتبٌمشءاْ األِتتٓ يتتَٛ 

عٕتتذ  اٌفتتضع األوجتتش ٚاٌشختتبء عٕتتذ اٌشتتذح ٚريميتتً اٌّيتتضاْ

إٌتي اٌشحّتخ اٌخفخ ٚريغيش اٌحغبة عٕذ اٌعغشح ٚاٌتٛسٚد 

ٚاٌّغفشح يب أسحُ اٌشاحّيٓ يب سة اٌعٍّيٓ اٌٍٙتُ ِتب أرتبن 

ثٗ ِٓ حغٕخ فزمجٍٙب ِٚب أرتبن ثتٗ ِتٓ عتيئخ فزجتبٚص عٕٙتب 

ثفعتتتٍه ٚوشِتتته ٚجتتتٛدن يتتتب أسحتتتُ اٌتتتشاحّيٓ يتتتب سة 

ِتٓ  اٌعٍّيٓ اٌٍُٙ اجعً ثتٛاة ِبلشأٔتبٖ ٚثشوتخ ِتب رٍٛٔتبٖ 

بثه اٌعضيض ٘ذيخ ٚاصٍخ ٚسحّخ ِزصٍخ ِٕه إٌي سٚي وز

عجذن اٌٍٙتُ أٚصتً ثتٛاة راٌته إٌيتٗ ٚاجعٍتٗ ٔتٛسا يغتعي 

ثيٓ يذيٗ اٌٍُٙ أوشَ ثٗ ِمبِتٗ ٚيغتش ثتٗ حغتبثٗ ٚظتبعف 

أٔظ ٚخذرتٗ  ثٗ ثٛاثٗ ٚاجعً اٌشحيك اٌّخزَٛ ششاثٗ اٌٍُٙ

ٚاسحُ غشثزتٗ ٚرجتبٚص عٕتٗ ثفعتٍه ٚوشِته ٚجتٛدن يتب 

سة اٌعٍّتتيٓ اٌٍٙتتُ رٛفٕتتب ِغتتٍّيٓ ا أسحتتُ اٌتتشاحّيٓ يتتب 

ِجتتذٌيٓ ٚا ِغيتتشيٓ ٚا فتتبرٕيٓ ٚا ِفزتتٛٔيٓ آِتتيٓ آِتتيٓ 

آِيٓ يب سة اٌعٍّيٓ عجحبْ سثه سة اٌعضح عّب يصتفْٛ 

 ٚعالَ عٍي اٌّشعٍيٓ ٚاٌحّذ و سة اٌعبٌّيٓ 

 داة ٚفعبئً رالٚح اٌمشآْ اٌىشيُآ

ِتتتٓ آداة رتتتالٚح اٌمتتتشآْ اٌىتتتشيُ أْ رىتتتْٛ غتتتب٘ش اٌجتتتذْ 

ٌييتتبة ٚاٌّىتتبْ، ِزٛظتتئب خبشتتعب ِزأدثتتب ِزجتتزال، ٚخيتتش ٚا

اٌتزالٚح ِتتب وبٔتذ فتتي صتالح أٚ عمجٙتتب ٚأحغتٓ أٚلبرٙتتب ِتتب 

وبٔذ في صتالح أٚ عمجٙتب، ٚأحغتٓ أٚلبرٙتب ِتب وبٔتذ فتي 



عىْٛ اٌٍيً، فجرا أسدد اٌزالٚح فبعزعز ثتبو ِتٓ اٌشتيطبْ 

عّتتال ثتتأٚاِشٖ رجتتبسن اٌتتشجيُ، ثتتُ سرتتً اٌمتتشآْ رتتشريال، 

ٚيجتتت ِشاعتتبح اٌٛلتتف ٚاٌٛصتتً فتتي اٌّٛاظتتع  ٚرعتتبٌي،

عٍتتتي رفٙتتتُ اٌّحتتذدح فتتتي اٌّصتتتبحف، فتتتزٌه ِّتتب يغتتتبعذ 

اٌّعبٔي ٚيجتت عٍتي ِتٓ يزٍتٛ آيتبد اٌتزوش اٌحىتيُ أٚ ِتٓ 

يغزّع إٌيٙب أْ يحعش رٕ٘ٗ ٚيشوض حٛاط رفىيشٖ ٌيزتذثش 

ِعبٔيٗ ٚيحبٚي رفّٙٙب فزٌه ِٓ أُ٘ اٌّمبصذ اٌّجزغبح ِتٓ 

إٌيٗ وّب يجت عٍتي اٌمتبسئ أٚ  بعااعزّرالٚح اٌمشءاْ أٚ 

أٔتتٗ ٘تتٛ اٌّمصتتٛد ثىتتً أِتتش ٚثىتتً  اٌّغتتزّع إٌيتتٗ أْ يمتتذس

يبرتٗ  شءاْ ٚٔٛا٘يٗ فبٌّغٍُ ِتٓ ارعتي ث ٔٙي ِٓ أٚ أِش اٌم

داثتٗ  ٚحتذد صتٍزٗ آٚارجتع  ،ٚجعٍٙب دعزٛسٖ فتي ِعبِالرتٗ

ثبٌٕبط عٍي ٘ذي أحىبِٗ ٚفشي ثّب جبء فيتٗ ثتيٓ اٌحتالي 

ِٚٓ لٛي سعٛي هللا صتٍي هللا  ٚاٌحشاَ، فٙٛ ٔٛس ٚشفبء،

عٍيتتٗ ٚعتتٍُ وزتتبة هللا فيتتٗ ٔجتتأ ِتتب لتتجٍىُ ٚخيتتش ِتتب ثعتتذوُ 

ِتتٓ رشوتتٗ ِتتٓ  ،ٚحىتتُ ِتتب ثيتتٕىُ ٘تتٛ اٌفصتتً ٌتتيظ ثتتبٌٙضي

 ،ِٚٓ اثزغي اٌٙتذي فتي غيتشٖ أظتٍٗ هللا ،ججبس لصّٗ هللا

 ،ٚ٘تتٛ اٌتزوش اٌحىتتيُ ،ٚٔتٛسٖ اٌّجتيٓ ،٘تٛ حجتً هللا اٌّزتتيٓ

ي ا يضيتم ثتٗ األ٘تٛاء، ٚ٘تٛ اٌتز ،ٚ٘ٛ اٌصشاغ اٌّغتزميُ

اء، ٚا رشتجع سٚا رزشعت ِعٗ اآل ،ٚا رٍزجظ ثٗ  األٌغٕخ

ٚ٘تٛ  ،ِٕٗ اٌعٍّبء، ٚا رٍّٗ األرميبء، ٚا رٕمعي عجبئجتٗ

عتتّعٕب لشءأتتب  اٌتتزي ٌتتُ رٕزتتٗ اٌجتتٓ إر عتتّعزٗ أْ لتتبٌٛا إٔتتب

ِٚتٓ حىتُ  ،ِٕب ثٗ، فّٓ لبي ثتٗ صتذقيٙذي إٌي اٌششذ ف 

ِٚتتٓ دعتتب إٌيتتٗ ٘تتذي إٌتتي ِٚتتٓ عّتتً ثتتٗ أجتتش،  ،ثتتٗ عتتذي

صشاغ ِغزميُ، ٚ٘ٛ عصّخ ٌّتٓ رّغته ثتٗ، ٚٔجتبح ٌّتٓ 

ٚفك هللا اٌّغتتٍّيٓ فتتي ِشتتبسق األسض ِٚغبسثٙتتب ارجعتتٗ،



ثٙب ٌٍعًّ ثىزبثتٗ اٌعضيتض، ٌيشلتٛا اٌّعتبٌي فتي ٘تزٖ اٌحيتبح 

 عٍُّٙ اٌصبٌح في داس اٌجمبء ٌٚيجٕٛ ثّبس

اٌٍُٙ صً عٍي عيذٔب ِحّذ ٚعٍي آي عيذٔب ِحّذ في وً 

وً ِعٍتَٛ ٌته اٌٍٙتُ صتً ٚعتٍُ ٚثتبسن ٌّحخ ٚٔفظ ثعذد 

عٍي عيذٔب ِحّذ إٌجي األِي اٌحجيت اٌعبٌي اٌمذس اٌع يُ 

اٌجبٖ ٚعٍتي آٌتٗ ٚصتحجٗ اٌٍٙتُ صتً عٍتي عتيذٔب ِٚٛأتب 

ِحّتتتذ إٌجتتتي األِتتتي ٚعٍتتتي آٌتتتٗ ٚصتتتحجٗ ٚعتتتٍُ رغتتتٍيّب 

ٚرحيبرٗ ٚثشوبرتٗ فتي وتً ٌح تخ ِتب يّبثتً فعتٍه اٌع تيُ 
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